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सत्य कोणतं आ�ण जाद ूकुठल�? 
 

भाग – १ 
 
 

लेखक : �रचडर् डॉिकन्स 
अनुवाद : डॉ. शतंन ूअभ्यंकर 

 

 

 जे आसपास आह ेतेवढचं सत्य, ते सगळं वास्तव. सरळ आह,े नाही का? खरंतर नाही. 

अनके प्र� आहते. डायनॉसॉरचं काय? ते आ�ा आसपास िदसत नाहीत, एके काळी होते. 

तारे ? इतक्या दरूवरच े तारे क� आपल्यापय�त त्यांचा प्रकाश पोहोचेपय�त ते िवझनूही गलेे 

असतील. म्हणजे आपल्याला जेव्हा ते िदसत असतात, तेव्हा ते ितथे नसतातच. 

तारे आिण डायनॉसॉरच ं जाऊद.े पण आज, आ�ा, इथे, वास्तवाची जाणीव कशी 

होते आपल्याला? अथार्त डोळे, नाक, त्वचा, कान, जीभ या पचंेंिद्रयांमळेु... मगृ आिण 

मगृजळ, मदृ् गंध आिण कस्तुरी, काटे आिण मखमल, धबाबा कोसळणारा धबधबा आिण 

दारावरची मंजळू बेल, साखर आिण मीठ... ह े सगळं, सगळं आपल्याला समजतं; ही तो  

पंचेंिद्रयांची िकमया. पण जेवढं पचंेंिद्रयांना जाणवतं तेवढचं आह ेका ह ेजग? 

दरूदरूच्या प्रचंड आकाशगंगा आपल्याला िदसत नाहीत आिण स�ूमजीवही 

आपल्याला िदसत नाहीत. नसुत्या नजरेला िदसत नाहीत म्हणनू ते नसतात असं थोडंच 

म्हणतो आपण? दिुबर्णींनी आकाशगंगा आिण स�ूमदशर्कांनी बॅक्टेरीया िदसतात क� ! या 

उपकरणांच्या मदतीन े आपली नजर अिधक तेज, अिधक दरूवर रोखतो आपण. या 

उपकरणांचं कायर्, सामथ्यर् आिण मयार्दा जाणतो आपण. त्यातनू िदसलेली ��ीआडची 

लोभस स�ृी, तारका, स�ूमजीव प्रत्य�ात आहते अशी खात्री बाळगतो आपण. 

जे 



शै�िणक संदभर् अंक - ११२ 70 

रेिडयो लहरी असतात का? िदसत नाहीत, ऐकूही येत नाहीत, पण काही खास यंत्रात, 

उदाहरणाथर् टेलीिव्हजनमध्ये, �ांचं �पांतर िदसेल अशा िचत्रात आिण ऐकू येईल अशा 

आवाजात केलं जातं. त्यामळेु एरवी जाणवत नसल्या तरी या लहरी असतात ह ेउमज ूशकतो 

आपण. दिुबर्णी आिण स�ूमदशर्कांसारखचं, रेिडओ आिण टी.व्ही.च ं तंत्र आिण िव�ान 

आपल्याला माहीत आह.े एरवी न जाणवणार्या लहरी, ही यंत्र आपल्याला जाणवतील अशा 

�पात आणतात. तसेच ते रेडीओ टेलीस्कोप आिण एक्सरे टेलीस्कोप. अ�श्य तारे आिण 

आकाशगगंा आपल्या नजरेत आणतात. ��ीआडची स�ृी ��ीपथात आणतात. आपला 

��ीकोन िवस्तारतो. 

अज�िटनामध्ये सापडलेला महाकाय डायनॉसॉरचा जीवाश्म 

स्रोत https://www.bbc.co.uk/programmes/p03f52vn/p03f51gs?  

पनु्हा डायनॉसॉरकडे वळूया. या ग्रहावर त्याच ं राज्य होतं म्हण े एके काळी, पण 

कशाव�न? आपण त्यांना न पािहलं, न ऐकलं, ना त्यांनी कधी आपल्यावर हल्ला केला. 

त्यांच्या जगात नणेारं कालयंत्र वगैरे काही नाही आपल्याकडे. पण आपल्याकडे जीवाश्म 

आहते. ते आपल्याला िदसतात. जीवाश्म म्हणजे गाडलेली मढीच. ती काही हलत नाहीत क� 

बोलत नाहीत. पण ह े जीवाश्म तयार कसे होतात ते आपल्याला माहीत आह.े कोट्यवधी 
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वषार्पवू� काय घडलं याचा अंदाज आपण क� शकतो. पाणी आिण �ार मढ्यामध्ये 

िझरपतात. �ारांचे स्फिटक होतात आिण संपणूर् प्राणी त्यातल्या बारकाव्यांसह, आता दगडात 

िचरस्थायी होतो. जीवाश्म तयार होतो. त्यामळेु आ�ा िदसत नसले तरी डायनॉसॉर होते ह े

अशा अप्रत्य� परुाव्यांनी समज ूशकतं. पण ह ेपरुावे आपल्याला िदसतात, त्यांना स्पशर् करता 

येतो; म्हणजे पनु्हा पचंेंिद्रये आलीच. 

एका अथ�, दबु�ण ह ेखरंतर एक कालप्रवासयंत्रच आह.े आपल्याला कोणतीही वस्त ू

िदसते म्हणजे त्यापासनू येणारा प्रकाश आपल्या डोळ्यात िशरतो. पण प्रकाशाला यायला 

वेळ लागतो! समोरच्या िमत्राकडे बघताना त्याच्या चेहर्याकडून येणारा प्रकाश तमुच्यापय�त 

पोचायला स�ूमसा वेळ लागतो. हा जो काही स�ूमसा वेळ लागतो, िततक्या वेळापवू�चा 

चेहरा तुम्हाला िदसत असतो. आवाजाचा वेग, प्रकाशाच्या वेगापे�ा खपूच कमी आह.े 

म्हणनूच आपल्याला आकाशात आधी फटाक्याचा उजेड िदसतो आिण मग आवाज येतो. 

नदीवर लांब कुणी धणु ं धवुत असेल तर आधी कपडा आपटलेला िदसतो आिण मग 

आपटल्याचा आवाज येतो. 

प्रकाशाचा वेग इतका प्रचंड आह े क� सहसा घटना घडल्या�णीच आपल्याला िदसलेली 

असते, असंच समजतो आपण. पण लांबलांबच्या तार्यांकडून येणार्या प्रकाशाचं काय? 

सयूार्चा प्रकाश आपल्यापय�त पोहोचायला आठ िमिनटं लागतात. म्हणजे उद्या सयूार्चा स्फोट 

झाला तर आपल्याला त्याची बातमी आठ िमिनटं उशीरा कळेल. पण तोपय�त आपण संपनू 

जाऊ. सयूार्नतंर आपल्याला जवळचा तारा म्हणजे प्रॉिक्समा सेंटॉरी. �ाच्याकडून येणारा 

उजेड आपल्यापय�त पोहोचायला चार वषर् लागतात (म्हणजेच हा आपल्यापासनू चार प्रकाश 

वषर् दरू आह)े. आज (२०१८) दिुबर्णीतून िदसणारं त्याचं �प ह े २०१४ सालीच ं असणार 

आह.े आपण ‘िमल्क� वे’ नावाच्या आकाशगंगेच्या िकनारी रहातो. आकाशगगंा म्हणजे 

तारकांचे पुंजके. आपल्या सगळ्यात नजीकची आकाशगंगा आह ेअणॅ्ड्रोमेडा, अडीच कोटी 

प्रकाश वषर् दरू! म्हणजे  आज इथनू  िदसणारी अणॅ्ड्रोमेडाची छबी ही ितची  अडीच कोटी 

वषा�पवू�ची  अवस्था आह ेतर. म्हणजे काळयंत्रात बसनू उलटा प्रवास केल्यासारखचं आह े
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ह.े हबल दिुबर्णीतून आपल्याला ‘स्टीफनची पचंकडी’ नावाची, एकमेकांशी टकरा घणेार्या, 

पाच आकाशगगंांची मािलका िदसते.  

हबल दिुबर्णीतून घतेलेले िस्टफनच्या पचंकडीचे छायािचत्र. 
स्रोत - िवक�िमिडया 

पावणतेीन कोटी प्रकाशवषर् अतंरावर आह ेही. आज जे आपल्याला िदसतंय ते ितथे 

पावणतेीन कोटी वषा�पवू�  घडलं होतं. ितथे जर कुणी परग्रहवासी असतील आिण जर 

त्यांच्याकडे श��शाली दबु�ण असेल आिण आज त्यांनी पथृ्वीकडे पािहलं तर त्यांनाही 

आपण नाहीच िदसणार. त्यांना िदसतील पावणतेीन कोटी वषार्पवू�च े आपले डायनॉसॉर 

भाईबंद. 

या िव�ात अन्यत्र सजीवस�ृी असेल का? कुणी कधी न पािहलेली स�ृी? 

परग्रहवासी ह ेसत्य मानायचं का मग? ठाऊक नाही. पण अशा परग्रहावरील स�ृीच्या काही 

खाणाखणुा जाणनू आहोत आपण. त्यांच्याशी कधी संपकर्  आलाच तर आपली पचंेंिद्रयच 
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सांगतील ते आपल्याला. कदािचत कुणीतरी इथनू परग्रहावरच्या जीवांचा वेध घणेारी दबु�ण 

बनवेल िकंवा रेडीओ टेिलस्कोपमधले संदशे ह ेिनि�तपण ेपरग्रहवािसयांचेच आहते ह ेिसद्ध 

होईल. आज जेवढं �ात आह ेतेवढंच सत्य आिण बाक� सारं िमथ्या असं काही नाही. अद्याप 

आपल्याला अ�ात असंही बरंच काही आह.े उद्या त्याचा शोध लागेल. दबु�ण आिण रेडीओ 

टेिलस्कोपमळेु आपल्याला इिंद्रयांपल्याडच ंजग �ात झालं. नव्या नव्या शोधांमळेु आणखी 

पलीकडच ं�ात होईल.  

अण ु होतेच, आपल्याला त्यांचा शोध अगदी अलीकडे लागला आिण आपल्या 

भावी िपढयांना आपल्यापे�ा अणबुद्दल बरंच काही समजेल. हाच तो िव�ानानंद. सतत 

नव्याचा सोस, नव्याचा शोध, नव्याने बोध. याचा अथर् असा नाही क� कोणाच्याही, 

 
डीएनएचे असे मॉडेल शाळेतही करता येईल. छायािचत्रात दाखवलेले मॉडेल �ि�हीन  

िवद्याथ्या�नाही समजनू घेता येईल अशा पध्दतीने बनवलेले आह.े अिधक मािहतीसाठी स्रोत पहा. 

स्रोत - 
http://shop.aph.org/webapp/wcs/stores/servlet/Product_dna,%20twist,%20turn,%20double
,%20helix,%20life,%20science,%20biology,%20stem,%20molecules,%20molecular,%20
models,%20large,%20print,%20rungs,%20ladder,%20tactile,%20tactual,%20rna,%20gen
etics,%20genetic,%20code,%20genes,%20nucleic,%20acids_1-08978-00P_10001_11051   
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कुठल्याही, लोणकढया थापेवर आपण िव�ास ठेवावा. कल्पनलेा मयार्दा नाहीत. प्रत्य�ाह�न 

प्रितमा उत्कट ! प्रत्य�ात अशक्यकोटीतील अशा िकतीतरी गो�ी कल्पनेत असतात. पर्या 

आिण रा�स; अप्सरा आिण खवीस...! नव्या कल्पनांबद्दल स्वागतशील असतानाच 

भोळसटपण े सगळ्यावरच िव�ासनू चालणार नाही. काटेकोर परुाव्याबद्दल आग्रही असलं 

पािहजे आपण. 

मॉडेल (प्रितमान) : कमाल कल्पनाश��ची 

आपल्या इिंद्रयांपल्याडची स�ृी जाणण्याची शा��ांची एक वेगळीच तर्हा आह.े काय 

असेल याचा अदंाज बांधनू एक मॉडेल गहृीत धरलं जातं. अमकु अमकु तर्हचेी काहीतरी 

रचना असेल असं समजलं जातं. याव�न अपिे�त प�रणामांच ेआडाखे बांधले जातात. थोडं 

गिणत मांडून सदरह� रचनेनसुार काय असण्याची, िदसण्याची, ऐकू येण्याची शक्यता आह ेह े

ठरवलं जातं. (ह े िदसण,ं ऐकण ं ह े थेट इिंद्रयांद्वारे असेल वा यंत्राद्वारे असेल.) अखरे जे 

अपिे�त आह ेतेच घडतंय ना, जसंच्या तसंच घडतंय ना,  ह ेतपासलं जातं. ‘मॉडेल’ म्हणजे 

काही दरवेळी पठ्ुयाचं िकंवा लाकडाचचं काही असेल असं नाही. कागदावर केलेली गिणती 

आकडेमोड हीसदु्धा एक मांडलेला अंदाज, म्हणजेच ‘मॉडेल’, अस ू शकते. आजकाल 

कॉम्प्यटूरच्या साहाय्याने ित्रिमती मॉडेल आपण पडद्यावर पाह� शकतो. या मळू मॉडेलव�न 

काही भाक�तं वतर्वली जातात. मग ती तपासली जातात. गरजेप्रमाण ेमॉडेलमध्ये बदल केले 

जातात, सधुारणा केल्या जातात. भाक�तं चकुली तर ते मॉडेल बाद ठरवनू नव्या मॉडेलचा 

शोध स�ु होतो. जर ती बरोबर आली तर आपलं मॉडेल योग्य आह ेअसं आपण म्हणतो. 

अिधक काटेकोरपण ेबोलायचं, तर आपलं मॉडेल योग्य आह,े सत्य प�रिस्थतीच ंयथाथर् दशर्न 

आह,े असं आपण ‘समज’ू लागतो. सत्याच्या अिधकािधक िनकट पोहोचण्याचा हा प्रयत्न 

असतो. 

एका उदाहरणानी ह ेअिधक स्प� होईल. अनवंुिशक गणु, जीन्सद्वारे आिण त्यातही ह े

जीन्स बनलेले असतात त्या डी.एन.ए.च्या रेणदू्वारे वाह�न नलेे जातात ह ेआपल्याला माहीत 
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आह.े �ा डी.एन.ए.बद्दल आपल्याला प्रचंड मािहती आह.े पण हा िदसतो का आपल्याला? 

नाही. मळुीच नाही. अगदी श��शाली स�ूमदशर्कातनूही नाही. डी.एन.ए. िवषयीची सगळी 

मािहती, ही िनव्वळ त्याच्या वेगवेगळ्या �पांची, वेगवेगळ्या मॉडेलची कल्पना क�न, ती 

मॉडेल तपासनू, सधुा�न िमळवलेली आह.े डी.एन.ए. नामक काही भानगड आह े याचा 

थांगप�ा नसतानाच आपल्याला जीन्सबद्दल बरंच माहीत झालं होतं. गे्रगोर मेंडेल �ा 

ऑस्ट्रीयातल्या पाद््रयाने, त्याच्या चचर्च्या आवारातच, वाटाण्याच्या वाणावर बरेच प्रयोग 

केले. प्रत्येक वाणाची उंची, रंग, अशा नोंदी तो ठेवत गेला. त्यान ेकधी जीन्स पाहीले नाहीत. 

पण त्यांचे प�रणाम, रोपाची उंची, वाटाण्याचा रंग ह े त्याला िदसत होते. िपढ्यानिपढ्या ह े

गणुधमर् जीन्समळेु संक्रिमत होतात असं त्यान ंगहृीत धरलं. (त्यानी जीन्स हा शब्द वापरला 

नव्हता.) त्यांच्या संक्रमणांच्या िनयमांचा अंदाज बांधला आिण  त्यानसुार, पढुील िपढीत 

बटुक्या झाडांपे�ा ितप्पट प्रमाणात ऊंच झाडे असतील, असं भाक�त वतर्वलं. तंतोतंत खरं 

ठरलं क� ह ेभाक�त! मदु्दा हा क� मेंडेलसाठी जीन्स ह ेिनव्वळ अदंाज, िनव्वळ ठोकताळे होते. 

जीन्स हा त्याच्या कल्पनेचा खेळ होता, कल्पनचेा शोध होता. डोळ्याला ते िदसत नव्हते, 

स�ूमदशर्कानीही ते िदसत नव्हते. पण जीन्सचे त्यानी किल्पलेले गणुधमर् गहृीत धरले तर 

अनवंुिशक गणुांचं कोडं सटुत होतं. कल्पनतेले जीन्स प्रत्य�ातल्या गणुधमार्शी ताडून बघता 

येत होते.  मग पढु े बरंच काही घडलं. फळमाशा आिण अन्य जीवजंतुंवर अभ्यास क�न, 

माणसात ४६ आिण फळमाशीत ८ गणुसतू्र आहते ह े समजलं. गणुसतू्रांचं कायर् समजलं. 

जीन्सचा क्रम समजला. आिण हा सगळा कायर्क्रम डी.एन.ए.च्या शोधाआधीच पार पडला!! 

मखु्यत्वे जेम्स वॅटसन आिण फ्रािन्सस क्र�क आिण त्यांच्या नंतरच्या अनके 

शा��ांमळेु डी.एन.ए.चं कायर् नमेकं कसं चालतं ह ेआपल्याला �ात आह.े पण डी.एन.ए.ची 

नेमक� रचना म्हणजे वॅटसन आिण क्र�कच्याही ��ीआडची स�ृीच. डी.एन.ए.च्या रचनेबद्दल 

िविवध कल्पना लढवनू त्या पनुःपनु्हा पडताळून पाह�नच ते अंितम िनष्कषार्ला पोहोचले. 

त्यांनी पठ्ु्ठयाची मॉडेलही बनवली होती. िविवध रचनांनसुार डी.एन.ए.च्या स्फिटकांची 



शै�िणक संदभर् अंक - ११२ 76 

मोजमाप ंबदलणार होती. रोसालीन फँ्रक्लीन ्आिण मॉरीस िविल्कन्स यांनी एक्सरेच्या मदतीन े

ही मोजमापं घतेली होती. वॅटसन आिण क्र�क यांनी किल्पलेली दहुरेी गोफाची रचना ही 

आिण हीच या मोजमापांशी तंतोतंत जळुत होती. सबब हीच रचना असावी ह े स्वीकारलं 

गेलं. एवढंच नाही तर या रचनेनसुार मेंडेलच्या अनवंुिशकतेच्या िनयमांचाही उलगडा होत 

होता. 

सत्याचं �ान आपल्याला तीन प्रकारे होत असतं तर. आपल्या �ानेंिद्रयांमाफर् त, 

आपल्या �ानेंिद्रयांची �मता वाढवनू, (उदाः स�ूमदशर्क अथवा दबु�ण वाप�न) आिण 

मॉडेलच्या आधारे भाक�त, भािकताची तपासणी, मॉडेल मध्ये बदल, पनु्हा भािकताची 

तपासणी... या मागा�नी. अथार्त कुठलंही मॉडेल तपासण्यासाठी अंितमतः आपण आपल्या 

�ानेंिद्रयांवरच अवलंबनू असतो. 

म्हणजे प्रत्य� वा अप्रत्य��रत्या इिंद्रयगोचर आह,े िव�ानाच्या मदतीन े  समजतं, 

तेवढंच सत्य असतं काय?  असयूा, आनंद, हषर्, पे्रम ह ेसगळं झठू आह ेकाय? 

छे छे भावभावना �ा दखेील अगदी खर्याखरु्याच असतात, मात्र त्यांचं अिस्तत्व ह े

माणसाच्या मेंदतू असतं. माणसाच्या मेंदतू, कु�यांच्या, िचम्पान्झीच्या, व्हलेच्या अशा अन्य 

काही प्राणीमात्रांच्या मेंदतू. दगडाला कसल्या आल्या आहते भावभावना? डोंगराला कसली 

आली आह े प्रमेभावना? ज्याच्या त्याच्या भावभावना अगदी सच्च्या असतात. पण मेंद ू

अिस्तत्वात येण्यापवू� त्या अिस्तत्वात नव्हत्या. दरू कुठल्या अ�ात ग्रहावर कदािचत 

याहीपे�ा संपणूर्तः वेगळ्या भावना जागतृ असलेली स�ृी असेल. त्यांच े मेंदहूी त्या त्या 

भावनांशी तादात्म्य पावणारे असतील, कदािचत मेंद ूअसा काही अवयवच नसेल... वेगळाच 

काही मामला असेल ितथे... कुणी सांगावं? 
 (क्रमशः) 
▲▲▲ 
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